lli lrA.irg_lllpllIlïBunq
- I g_6J.
0e-278r a.í, tGsTá-a-tl" !lil_T__J.ulr-r
gelcge'heici
cr.eer te ne-

EXcuRl

men aan een

excursie naar Zuid__l,ii.rburg.I-,teelnerners

zich opgeven bij cle pennliri;r.rccsfer voor
tgelp+"S 16_iuni" Kos-ben f- 1Z"5O"per persjt)on,
Be_
ziclitigd zul-l-en r.rorclen: streek vail yoeienciaariomee_
vlng Kasteet cortenbach) , vaals,rÍaastricht (s;È;t:, crypte , Bonnef antennuse.r-u,r )
!gn9r
Limburgse lroffietafel in "Krijtíanclr (exp1" Jov.sc)rijndel ult Gemert) in Epeno rs Àvoncrs Iiasteel rdeer-"
ntrlraà
kunnen

"
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Bij dit rvoord ko'eir misschien gecli,Lchten op aan grote polders rnet talrljke l<leine-stu.llhen raào,dooi
small-e slor'rf, ;es gos;chelcien.vaalr vlin ve.rschí11enrle

à i' ï:."13. ï Ë1,
ibetre];lielijJi
ii''' liï" ï,, ïï;,",:i:ï: ï ; lro'j "ii'j. I "l:": Ël; " "
hf cine oppervlcii:te mogól;;1.
s; en cla-t;
ze he^b'rgez-icirt'r van een bepaalcl *lituti l<an verairclererl. zo is hler 1n Gemclt kort gclcden l;l-aar gel:omen de ruilverhaveJ"lng van c1e Gioeskullen, aarl
vieershanten vaír de irEircle 1,/eg,beg1nnence rechts t,ij
de eerste verha::,cle \^/eg naar-De l,iortel en l-inks
naar de lodcierdijk" Hier begon men bij cle boerderjj
van van_Erp en lie.b eincle ligt bij cle verharcle .,,re[
van oe lodderdijk naar de 1,/olfsbosch"
over ciit gehele stuk is het gezicht veranderd."l'Ien
vond er vroeger hier en claar mooie l;l_eine landvreegetjes met aan \.ieerszijden ]ralf dichtgegroeid.e
slootjes en d"iverse s.nrten schaarhoutl ldeal-e
nestelplaatsen" voor schrijvers en and.ere s()nrten
hleine vogels" I(leine Groepen bomen en l.lntrtrvilgen
gaven een speciaal accent aan het l_i-"nrlschap: tussen opcn pleltken zag ngn onvenlecht cle rtrtrilgsdalrls
boerderljen van verre liggen" Liingc rijen schàariror.rt
gaven ]rier en der:rr de af scheicling arn ,r,tissen cle
verschil-lende percclen, De onban.rhaiti-,.{e bull_dozers en de graafmachine s hebben r"l-l-e r&ii:"ntrelr
doen verch'rijnen. Landr.iegen en paact_jcs zÍjn vcrdl./errer.r.,
ZO Onder Andero het nnqr'l io en C1e Sl_pot Vanaf d.e

.

loclderciijl<, o]1g(lve.)r tegenover

eer:ste nieuwe
rjgrlu lnaar cle \/olfsuosórr en ophet
clezer-ft1e plaats
linlls van de weg een nr.oi
*"Àrá"hout"range
rechte sr-oten omsr-uiten nustuk;.
de ,r."""irirtenae brok_
blijkbaar aan één eigenaar behoren" Stuk_
l::1,_di?
lre'
landr^reg ztjn verhard., zod.aE af ió
;;;.et-en nu
genal--i:elijlr te be::eirren zijn" Het is á"rrt""
te Jrale vtairte g'ervoi:den" tr.,er heeft rn." t"r EE"-'grovu"!óèc'llng langs ve::sèhillencle
btrrnen geplant,raooi
.h/egen
Op lifstancl "Deze zullen echter ilcle natuurrr
nooit
kunncn vergoeden"
r;r 1S r',r'u \{eer eeir nieur.le ruilverkaveling in d.e
rnaali oncler Bre_liel,vraarbÍj ook
mertse ve're Hel is betiokkeneen stuk-van de Gevan
llsclo^li'(,rol< Íir deze stuliken vind-b
"r rnen
""n"-g"nuer..te
àog
veel
echte iiatnult,oca, een rnooi bos;je scitararhout 1n cle
*o"g_
0l*r::t viLn hc. t..I?donlis
lt.rpel-Íelce . fic vrec.s n"t

s'Le. Zou iri-t-'r
.Le:
be.:reiken
$r1o1 overLeb n-ie'b .ie-bs
zijn'l cerneri:'t :,:clf
biecl'b t,róir al- zo velnii.1 irantrel,llce_
11.ilis olr. 1ri.i lret rnoo:i-r; grote gebr-:uw,rret ilar,iteer,
rvoL:'rl L.ltlctr irci,;r.oc-L rlo91. cle stirrlienclc
l)c ]lc:i-tler:iiii.L'Lr;chai.rpiirclie het rverlc varrliips.
cle ruil.verka_
veling op cLe Groeskuilen ui.tvoeraelz:ai
lyel tevre_

den zijn.rJr zon hier echter de \vaaró"n,r*r.rrg vrir_len
aanhalen, d,ie \ve te clanken irebben ,or. ,lu Boeren_
apostel Pater van d"cn Br-sen z g", cl:rt cre Heidemaatschappij geen \/eldemeratschappij" moet worclen. llt
is
Ineer dan vijf tig Saar gelenón, maar ,é-iÀ, getÁof i[,
nog v:in liri:.cht. Kort geleden verinan ili uit betrouw_
b.ron,cial

er. ook [evaar besterat,á*t de wa]_ met
"!?iue iken schaarhout
l1et
rangs d.e uaníeí""'li;r. vane.f
c1e 0ssenltarpel naar ilandeÍ zar
Hier en
cliiar is er al_ zand_afgegraven.Het
"""á"i.i"*".
zóu erg jarnmer
?)in rrvarrt zi.r_l.lle wallen-zfn ze)-d.zaam"
Oavearr.t consul_es

!

+ M'H'J 'Peunings
t ons:
De mo_Len in o_e Deel sta.at er nogrmaar laat hier
erl claa:. zijn blote rug zien,d.aar-áe belileding 1s
en i.rind doen op cle d.uur de rest.
ïï:.iy"iieir.lle.gsn
lrrs
ileï rlrlcr niet het iregin van het
elnde is.Zou
l1g4 schri.rf
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